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BLAS DE OTERO – BILBO URIA
NAZIOARTEKO XIII. POESIA SARIA
Lana / La obra
Jokin Erkorekak liburu bat idatzi du harrimenezkoa eta
kultua, sentibera eta gordina. Asko irakurri dutenen lanak
izan ohi dira horrela; denbora baino lehen nostalgia bihurtuak. Hemen ez dago lehenaldirik ez etorkizunik, oraina baino ez. Sortu berri den banda baten antzera, berea ez
da soilik erritmoa, ez da soilik letra. Estetika bat da, garaje
bat, mundu bat, kontatu diguten mundua baino ederragoa batzuetan, itsuski ederragoa beste batzuetan. PubliFitxa teknikoa / Ficha técnica
koak amaieran beste bat eskatuko du: beste poema bat.
Izenburua / Título: Epizentroa
Egilea / Autora: Nerea Loiola Pikaza Igor Estankona
Has /gaitezen
Saila
Colección: Narratiba, 132
ISBN
/ EAN:
978-84-9109-600-9
behar
bezala:
Salneurria / Precio: 15 € (BEZ barne – IVA incluido)
alboratu eginen naiz
Orri kopurua / Nº páginas: 132
txinaurrien eresia ez oztopatzeko,
Formatua / Formato: Rustika / Rústica - 23 x 15 cm
bide
emateko eguzki-inar
erradiaktiboei,
Materia:
Helduentzako
literatura - Literatura
para adultos

barruan entzun dadin kanpoko iskanbila

Lana / La obra
«Hasiera berri batek, benetan berria denean, krisia sortzen du. Benetako edozein aldaketak beldurra sortzen du.
Beldurrik ez baduzu, ez da benetako aldaketa».
Fitxa teknikoa / Ficha técnica
Gure buruan errotzen doazen erabakien eta erabaki horiek benetan gauzatzearen artean dagoen amildegian
Izenburua / Título:
Bandaekin edo norbere burua aldatzearen bokokatzen dira sarri ipuin hauetako pertsonaiak. Erabakitakoa
adierazi,
Egilea
/
Autor:
Jokin
Erkoreka
rondatearen eta borondate hori gauzatzeak dakarren bertigoaren ataka
zailean.
Saila / Colección: Poesia, 45
Zazpi ipuinez osatua da Nerea Loiolaren lehen narrazio
bilduma
hau.
Gai
ugari ukitzen ditu: maitasuna, deISBN / EAN: 978-84-9109-786-0
sioa, sexua, gurasotasuna, zoriontasunaren eraikuntza,
nahiak-ardurak-ezinak…
Estilo fina eta erakarmen-inSalneurria
/ Precio: 9 €
Orri kopurua
Nº páginas: 72 eta keinuari adi. Liburuko kontakidar handiko istorioak, beti giza harremanen ardatzaren
jiran, /xehetasunari
Formatua / Formato: Rustika / Rústica 13 x 20,5 cm
zunetako batek ematen dio izena: Epizentroa.
Materia: Poesia

«Batzuetan hain gaude geure istorioan murgilduta, ez gara konturatzen beste pertsona baten istorioan bigarren mailako aktoreak besterik ez garela. Edo estrak. Edo dekoratua».

Egilea / Autor:
«Hezur-mamizkoa
baino gehiago kristal-likidozkoa sentitzen da. Ezin damugitu.Mugitzen bada hautsi egingo da.
Eta hausten
bada, noizbait
pertsona
fresko
eta duin bat
gorde zuen
edukiontziaren
arrasto
mingarriak
Jokin Erkoreka
Abio 1991n
jaio zen
Gurutzetako
ospitalean.
Gasteizen
igaro zuen
haurtzaroa,
eta 14baino
ur- ez
dira belar
gainean
geratuko».
terekin jatorrizko Bizkaira itzuli zen. Deustuko Unibertsitatean Zuzenbide Ekonomikoa ikasi zuen, eta,
Musika Industriaren kudeaketa, Bartzelonako Pompeu Fabran. Haxotz hardcore musika taldean
Egileaondoren,
/ La autora
zaildu da bereziki testuak idazten; haiekin, bost bilduma eta liburu bat argitaratu ditu, azkena Lore hilak
Nerea Loiola Pikaza (Deba, 1985). Ingeniaritza Mekanikoan graduatua da, eta Bigarren Hezkuntzako matema(2020), zeinetan literaturaren zantzuak dakartzan musika gogorrera. La caída del vencejo film labur saritikako irakaslea lanbidez.
tuaren (Mecal, Cannes) soinu-bandaren konposizioan parte hartu zuen. La Espiral blogzine literarioaren
2018an argitaratu zuen bere lehen liburua haur literaturan, Harri bat poltsikoan; eta 2019an, bigarrena,
editorea da. Denetarik egin du lan: arrainketari, udalekuko begirale, zein diskoteketako backstageetan,
Azken lanhütarra.
besteak beste. Banda du lehen poesia bilduma argitaratua.
Azken urteetan haur eta gazte literaturan kokatu den arren, beste alor batzuk jorratzen ere aritu da: iritzi
Bilbon zehar ikus daiteke, noizik behin, txakurra paseatzen edo Kafe Antzokian kontzertuez gozatzen.
zutabeak Urola Kostako Hitzan eta helduentzako ipuinak batez ere.
Epizentroa da egindako lan horren aurreneko emaitza.

